Inbjudan till dialogmöte om små avlopp
- 4 november i Stockholm
Kunskapscentrum för små avlopp, Avloppsguiden och branschinitiativet
Aktionsgrupp Små Avlopp bjuder in företrädare från företag och organisationer att
diskutera branschrelaterade utvecklingsfrågor med myndigheter och experter.
När?
Var?

4 november 2009, 16 – 19
Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Målsättningen med dialogmötet är att etablera ett forum för dialog mellan bransch,
myndigheter och kommuner. Detta saknas idag och det är nödvändigt med
mötesplatser för att få fart på utvecklingsarbetet och skynda på åtgärdandet av de
många små avloppen i Sverige.
Mötet är öppet för teknikleverantörer, grossister och branschorganisationer vilka är
aktiva på den framtidsmarknad som åtgärdandet av små avlopp är på väg att
utvecklas mot.

Välkommen till ett spännande dialogmöte!
Program
- Bakgrund till dialogmötet

Mats Johansson, Avloppsguiden
Hampe Mobärg, Maskinentreprenörerna

- Information från
myndigheter och kommuner
- pågående aktiviteter

Ola Palm, bitr. projektledare Kunskapscentrum för
små avlopp & Mats Johansson, Avloppsguiden
- Elisabet Höglund, Naturvårdsverkets
Tillsynskampanj

- Information från branschenpågående aktiviteter

Aktionsgruppen Små Avlopp
- Hampe Mobärg, ME,
- Raivo Viask, Rörgrossistföreningen och
- Hans Ewander VVS-Fabrikanterna

- Diskussion

Hur kan vi tillsammans utveckla fungerande lokala
marknader?
Vad önskar branschen från myndigheter och
kommuner?

I samband med mötet serveras lättare tilltugg.
Anmälan sker till Mats Johansson på Avloppsguiden / Ecoloop e-post
mats.johansson@ecoloop.se telefon 08 – 641 75 00
senast den 28 oktober.

Kort information om de arrangerande organisationerna
Kunskapscentrum
små avlopp

Ett av Naturvårdsverket och regeringens Havsmiljöanslag finansierat projekt
som syftar till att driva på åtgärdandet av dåliga små avlopp genom
framtagande av oberoende kunskapsunderlag och initierande av
utvecklingsarbete bland kommuner, myndigheter och bransch.
Kunskapscentrum planeras i ett första skede bedriva verksamhet mellan
2009 – 2011. Projektägare är CIT Urban Water Management i samarbete
med JTI- Institutet för miljö och jordbruksteknik.
Målgrupper är myndigheter, fastighetsägare och branschaktörer.

Avloppsguiden

Ett projekt initierat och finansierat av 189 av landets kommuner med syfte
att via webben tillhandahålla bra oberoende information om små avlopp
samt skapa ett forum för erfarenhetsutbyte mellan medlemskommunerna i
deras löpande arbete.
Mer information på: www.avloppsguiden.se

Maskinentreprenörerna
(ME)

ME är landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för
maskinentreprenörer. ME tillhör föreningen Svenskt Näringsliv och har ca
3 600 anslutna medlemsföretag, som sammanlagt förfogar över 12 000
mobila maskiner.
Mer information på: www.me.se

Svenska
Rörgrossistföreningen VVS
(RGF)

RGF är ett branschorgan för Sveriges VVS-grossister.
Föreningen har idag nio medlemmar, varav tre, Ahlsell Sverige AB, Dahl
Sverige AB, Onninen AB också är landets ledande VA grossister.
Föreningens uppgift är att verka för god affärssed, företräda medlemmarna
mot myndigheter, tillvarata grossistens roll i branschgemensamma frågor,
samt tillhandahålla relevant marknadsinformation om VVS branschen.
RGF är delägare i VVS Information Data AB, som driver och utvecklar RSKnummer databasen och medlem i FEST, den Europeiska
Rörgrossistfederationen.
Mer information på: www.rsk.se

VVS
Fabrikanternas
Råd

VVS - Fabrikanternas Råd är VVS-industrins branschorganisation. Rådets
f.n. 61 medlemsföretag omsätter 16-17 miljarder SEK eller 85 % av
branschens omsättning.
Rådet driver och medverkar i flera projekt inom VA-området, regionala
mässor, Aktionsplan för Små Enskilda Avlopp, ”Den underjordiska
utmaningen” m.m . Bl.a. finns en intressegrupp etablerad, som verkar för att
utveckla bra produkter och bidra till en långsiktig planering av de svenska
VA-ledningssystemen.
VA-gruppen består idag av 16 företag. Samtliga besitter spetskompetens på
sina områden och tillverkar och säljer produkter och system på den
svenska, nordiska och internationella marknaden för vatten- och
avloppsrening.
Mer information på: www.vvsfabrikanterna.se

